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Kære styregruppe
Hermed referat af styregruppemøde og årsmøde i Mødestedet
22. maj 2019 kl, 17 – 19: Styregruppemøde
Kl. 19: Årsmøde.
Fraværende: Finn Olesen, Anny Krogh, Tommy Andersen. Ole Rasmussen mødte for Finn
Dagsorden styregruppen:
Velkomst til nyt medlem af styregruppen: Tommy Andersen
1. Godkendelse af referat af møde d. 20. marts 2019
Referat: Godkendt
2. Ny folder – til orientering
Referat: Til efterretning. Ved fremtidig optryk bør der være en nordpil på kortet.
3. Politiske reklamer på hjemmeside og Facebook?
Skal vi tillade enkelte politiske partier at reklamere på hjemmesiden og Facebook
Referat: Der kan optages meddelelser om politiske møder, men ikke politisk agitation.
4. Kirkevandringer 2019
Inger Nielsen har tilbudt at lave kirkevandringer igen i år. Vandringerne tilrettelægges
som ”rundture” med udgang fra en kirke og retur til samme kirke, Der spares derved
bustransport. Inger efterlyser mulige kulturelle/oplysende aktører til de enkelte ture.
Kirkevandring i de 7 sogne 2019 starter den 19. august mandag eftermiddag/ aften, fra kl. 17.00 19.00 med rundture i området ved de enkelte kirker i de 7 sogne. Program: Velkomst og
gennemgang af rundturen inden vi går vi af sted - Efter turen, tilbage ved kirken er der en let
traktement og vi slutter af i kirken med en sang og måske en fortælling. Pris : 2o kr. pr. person.
19. august
Agerø kirke
26. august
Hvidbjerg kirke
02. september Redsted kirke
09. september Outrup kirke
16. september Tæbring kirke
23. september Rakkeby kirke
30. september Karby kirke
Vi tilrettelægger en tur, hvor alle kan være med, så vi glæder os til at se rigtig mange til
kirkevandring i de 7 sogne. Der er ingen tilmelding, så man møder bare op ved kirkerne. På
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vegne af ”Kirkerne i Landsbyen de 7 Sogne. Spørgsmål kontakt: Inger tlf: 40122920, Ellen tlf:
20435840

Referat: Til efterretning med tak til Inger.
5. Strategisk Tilpasning
Fortsat fra sidste møde: Styregruppens overvejelser om anvendelse af restbeløb
165.000 kr (Landskab Hvidbjerg) og 248.000 kr (Landskab Tæbring).
Referat: Tæbring udtrykker fortsat utilfredshed med at Tæbring Forsamlingshus ikke
kan indgå. Vil gerne afvente andre muligheder, som evt. kunne være refugiet med
lejlighed.
Tilsvarende vil Hvidbjerg overveje sagen videre i relation til kommende muligheder.
6. Forsøgsprojekt: Tilflytterbolig.
Efter aftale på sidste møde og mulig fordybelse i materialet overvejes det, om der skal
arbejdes videre med sagen.
Referat: Der arbejdes ikke videre med sagen. Hvidbjerg arbejder selv videre med
oplæg om lejeboliger.
7. landsbyklynger.dk
Orientering om og drøftelse af, at gå ind i det fællesskab, der er etableret omkring
klyngelandsbyprojekterne under udvikling i samarbejde med Realdania, LOA og DGI.
Lea ?? fra Aalborg Universitet er med inde over projektet.
Referat: Samarbejdet administreres af DGI. Konsulent herfra kommer på besøg,
hvorefter eventuel tilslutning til landsbyklynger.dk aftales.
8. Status på Karby Kuber, vandplatformen og Kærstien.
Referat: Arbejdet skrider frem efter planerne og fortsat med en helt imponerende
frivillig indsats. Der arbejdes med fundraising til inventar, indretning af soverum i
vandrerhjemmet, udendørs aktivitetsfaciliteter, formidling af natur og forbedret
tilgængelighed af Kærstien.
De samlede udgifter er kalkuleret til 3.446.000 kr. Desværre afslag fra AP
Møllerfonden – og et teknisk afslag fra LAG (der søges igen).
Derudover er der søgt midler fra Landdistriktspuljen og der søges midler fra Nordea
Fonden og Willum Fonden. De to sidste skal handle om udendørsliv og gerne børn.
9. Status på Redsted Sognegård – herunder ”Åben Landsby” i Redsted d. 23. juni 19.
Referat: Arbejdet nærmer sig sin afslutning og er meget tilfredsstillende. Toiletter og
garderobe er taget i brug og ”hulen” ved at blive indrettet.
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Den 23. juni indledes med gudstjeneste kl 10. Menighedsrådet byder på frokost,
hvorefter man vandrer ad kirkestien til indvielse af Redsted Sognegård (ver 2), herefter
besøg i den tidl. andelsbutik (hyldemarked og ølbryggerlaug) og kl 18 tændes bålet.
10. Status på Landsbyudvikling Hvidbjerg.
Referat: Chikaner er færdige og tilplantes i den nærmeste tid. Der er lavet minde
arbejder på Tingstedet og Fælledparken.
Actionparken er ved at være færdig. Den blev dyrere end planlagt, hvorfor der må
laves besparelser på asfalteringen af vejen til børnehaven og motionscentret.
Købmandstorvet udsættes antagelig til 2020.
11. Velkomstpakken – nyt indstik fra Puljehuset i Redsted
Referat: Puljehuset bydes velkommen i ”pakken”. Det er endnu ikke oplyst hvad
”gaven” til tilflytterne er.
Der er i alt uddelt 32 velkomstpakker.
12. Forberedelse af årsmødet
Referat: Til efterretning
13. Besøg fra Landbrug og Fødevarer (familielandbrug)
Referat: En interesseret gruppe hørte om Landsbyen de 7 Sogne, herunder
kirkeprojektet og vil formentlig kontakte os til inspiration til lignende projekter.
14. Eventuelt og fastsættelse af næste møde
Referat:
• Henvendelse fra Arne Søndergaard om tilbagekøbsgaranti var glemt til dette
møde, men tages på til næste møde.
• Samarbejdet med det lokale erhvervsliv drøftes på kommende møde.
Næste møde: Onsdag d. 7. august 2019.
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Dagsorden
årsmødet (jfr. vedtægt)
•
•
•
•

Beretning om det forgangne års aktiviteter
Regnskab for årets virksomhed
Drøftelse af mødets ønsker om fremtidige aktiviteter
Styregruppens arbejdsplan for det kommende år.

Referat: Der mødte ingen op til årsmødet. Til mødet forelå og uddeltes årsregnskab for
Styregruppens virksomhed, udvisende et årsforbrug på 13.400 kr og en slutsaldo på 6.900 kr

Referater: Poul Erik
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